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φέρει σηµαντική ανάσα στους φορολογούµε-
νους µε µεσαία και µεγάλα εισοδήµατα. Η πλή-
ρης κατάργησή της, βέβαια, σε δεύτερο χρό-
νο θα οδηγήσει σε σηµαντικές αυξήσεις στα 
εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων. Για 
παράδειγµα: 

1Ενας φορολογούµενος µε ετήσιο εισόδη-
µα 15.000 ευρώ που σήµερα καταβάλλει 

66 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης, µε τη µεί-
ωση του φόρου κατά το ήµισυ θα πληρώνει 33 
ευρώ. Αντιστοίχως, ένας φορολογούµενος µε 
20.000 εισόδηµα θα έχει επιβάρυνση 88 ευρώ.

2Για έναν φορολογούµενο που έχει ετή-
σιο εισόδηµα 25.000 ευρώ και σήµερα 

πληρώνει 426 ευρώ η επιβάρυνση θα περιο-
ριστεί στα 213 ευρώ.

3Για έναν φορολογούµενο µε εισόδηµα 
30.000 ευρώ η φορολογική ελάφρυν-

ση θα φτάσει στα 339 ευρώ, από τα 676 ευ-
ρώ σήµερα.

4Για έναν φορολογούµενο µε εισόδηµα 
40.000 ευρώ τον χρόνο το ετήσιο όφελος 

θα είναι 663 ευρώ, καθώς σήµερα πληρώνει 
1.326 ευρώ.

5Ενας φορολογούµενος µε 75.000 ευρώ ει-
σόδηµα σήµερα πληρώνει 4.101 ευρώ ει-

σφορά αλληλεγγύης. Με τη µείωση της εισφο-
ρά κατά 50% θα πληρώνει 2.050 ευρώ.
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Τ
η µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κα-
τά 50% αναδροµικά από την 1η Ιανου-
αρίου 2020, που πληρώνουν περίπου 

2 εκατοµµύρια µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες και συνταξιούχοι, εξετάζουν -σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Realnews- στο οικονοµικό 
επιτελείο, θέτοντας τη συγκεκριµένη ρύθµιση 
στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής για 
το νέο έτος. Βασική προϋπόθεση είναι η εξεύ-
ρεση του αναγκαίου δηµοσιονοµικού χώρου 
µέσα από µια σειρά δράσεων. Καθοριστική 
για την υλοποίηση του µέτρου θα είναι η πο-
ρεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εναλλα-
κτικά, η µείωση θα δροµολογηθεί στο δεύτε-
ρο εξάµηνο, αφού διαπιστωθούν η καλή πο-
ρεία της οικονοµίας και η αύξηση των δηµόσι-
ων εσόδων από τις παρεµβάσεις που δροµο-
λογούνται. Σύµφωνα µε το επικρατέστερο σε-
νάριο που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οι-
κονοµικών, στις αρχές Μαΐου του 2020 θα κα-
τατεθεί στη Βουλή ένα νέο φορολογικό νοµο-
σχέδιο, που θα περιλαµβάνει τόσο τη µείωση 
της εισφοράς αλληλεγγύης, τη νέα µεσοσταθ-
µική µείωση του ΕΝΦΙΑ µετά την αναπροσαρ-
µογή των αντικειµενικών αξιών όσο και άλλες 
ρυθµίσεις. Σηµειώνεται ότι στο πρόσφατο νο-
µοσχέδιο ως πρώτο βήµα ψηφίστηκε η απαλ-
λαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των 
ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ανε-
ξαρτήτως της µορφής της αναπηρίας.

Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι η εισφορά αλλη-
λεγγύης επιβάλλεται σε µισθούς, συντάξεις και 
εισοδήµατα από 12.000 ευρώ και άνω, η συγκε-
κριµένη ρύθµιση θα ανακουφίσει σηµαντικά τη 
µεσαία τάξη που είχε µικρότερα οφέλη συγκρι-
τικά µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες από τα 
φορολογικά µέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφα-
τα στη Βουλή. Αλλωστε, η ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης νοµοθετήθηκε το 2011 από τον τότε 
υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο ως 
«προσωρινό» µέτρο, αλλά έχει παραµείνει έως 
σήµερα στον κρατικό Προϋπολογισµό, αφού 
αποτελεί σηµαντική πηγή εσόδων. 

Στο οικονοµικό επιτελείο επικρατεί αισιοδο-
ξία, καθώς πιστεύουν ότι οι ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές θα «τρέξουν» µε ρυθµούς µεγαλύτε-
ρους του αναµενοµένου και εκτιµούν ότι η πο-
ρεία των εσόδων το α’ τρίµηνο θα είναι τέτοια, 
που θα επιτρέψει τη µείωση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης αρκετά νωρίτερα από το 2021. Ο 
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας 
έχει καταστήσει σαφές πως, όταν πιστοποιηθεί 
η ύπαρξη πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου 
εντός του 2020, αυτός θα επιστραφεί αµέσως 
στην κοινωνία. Αυτό σηµαίνει ότι η κυβέρνη-
ση δεν θα περιµένει το τέλος του 2020 για να 
προβεί σε παροχές προς τους φορολογούµε-
νους, αλλά θα το πράξει αυτοµάτως.

Πώς επιβάλλεται 
Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο άθροι-
σµα όλων των εισοδηµάτων του υπόχρεου ή 
στο τεκµαρτό, εάν αυτό είναι µεγαλύτερο. Για 
τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους η ει-
σφορά παρακρατείται κάθε µήνα από τα λογι-
στήρια και, αν υπάρχει διαφορά, καταλογίζε-
ται και καταβάλλεται µε την εκκαθάριση των 
φορολογικών δηλώσεων.
Υπολογίζεται µε κλίµακα συ-
ντελεστών από 2,2% έως και 
10% και συγκεκριµένα:

 0% για τα πρώτα 12.000 
ευρώ του ετήσιου εισοδή-
µατος.

 2,2% για το τµήµα ετή-
σιου εισοδήµατος από τα 
12.001 έως τα 20.000 
ευρώ. 

Μείωση κατά 50% της 
εισφοράς αλληλεγγύης

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

202033 €

15.000 €

ΣΗΜΕΡΑ66 €

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

202088 €

20.000 €

ΣΗΜΕΡΑ176 €

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

2020338 €

30.000 €

ΣΗΜΕΡΑ676 €

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

2020663 €

40.000 €

ΣΗΜΕΡΑ1.326 €

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 5% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 20.001 έως 30.000 ευρώ. 
 6,5% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 30.001 έως 40.000 ευρώ. 
 7,5% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 40.001 έως και 65.000 

ευρώ. 
 9% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ. 
 10% για το τµήµα ετήσιου εισοδήµατος από 220.001 ευρώ και πάνω.
Οσον αφορά τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ παρακρα-
τείται η αναλογούσα εισφορά στον µισθό ή στη σύνταξη, εάν έχουν και 

άλλα εισοδήµατα, τότε η επιπλέον εισφορά θα καταλογιστεί µε την 
εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης. 

Η εισφορά υπολογίζεται από το Τaxisnet στο καθαρό άθροι-
σµα -εκτός από µισθούς και συντάξεις- σε εισοδήµατα από ενοί-
κια, από επιχειρηµατικές και γεωργικές δραστηριότητες, από 
υπεραξίες ή κέρδη που έχουν προκύψει λόγω πώλησης επιχει-

ρήσεων, µετοχών, οµολόγων, εντόκων γραµµατίων µεριδίων ή 
µερίδων σε προσωπικές εταιρείες και παραγώγων χρηµατοοικο-
νοµικών προϊόντων, ορισµένα επιδόµατα που καταβάλλονται σε 

αναπήρους και χαµηλοσυνταξιούχους, εισοδήµατα που 
φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, όπως τα επιδόµατα επι-
κίνδυνης εργασίας, οι τόκοι καταθέσεων, οι τόκοι από 
έντοκα γραµµάτια, οµόλογα, οµολογιακά δάνεια και 

REPOS, τα µερίσµατα ανωνύµων εταιρειών, ναυ-
τιλιακών εταιρειών και ΕΠΕ, οι αµοιβές και οι µι-

σθοί των µελών των διοικητικών συµβουλίων 
των ανωνύµων εταιρειών. 

Τα οφέλη 
Η µείωση της εισφοράς κατά 50% θα 

Στο οικονοµικό επιτελείο εξετάζουν σοβαρά το σενάριο ελάφρυνσης 
του έκτακτου φόρου από το 2020, υπό τον όρο της ανοδικής 
πορείας των εσόδων. Το µέτρο θα αυξήσει τα εισοδήµατα 2 εκατ.
µισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελµατιών

Ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας


